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Uw referentie 	Woo verzoek 

Geachte heer/mevrouw, 

Op 5 april 2022 heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen waarbij werd opgeroepen een Im-
pact Assessment Mensenrechten en Algoritmes (1AMA') verplicht in te zetten voordat algoritmes 
worden toegepast bij het evalueren van en nemen van beslissingen over mensen. 
Overheden zullen - in ieder geval hoog risico -- algoritmes moeten publiceren in een (decentraal) al-
goritmeregister. 

HEEL..,  is een advocatenkantoor dat medeoprichter is van het kennisplatform 	Y 	j 
==  verstrekt informatie over juridische en ethische aspecten van Al (kunstmatige in-

telligentie), data en algoritmes. Deze informatie is voor eenieder vrij en gratis toegankelijk. Daarnaast 
kunnen abonnees gebruik maken van een service-desk voor maatwerkvragen. 

voert thans een onderzoek (het 'Onderzoek') uit naar: 
(i) het gebruik van algoritmes bij het evalueren van en nemen van beslissingen over mensen 
(ii) het uitvoeren van IAMA's door degene die dergelijke algoritmes gebruiken c.q. willen 

gaan gebruiken 
(iii) de rapportages die worden opgemaakt n.a.v. het uitvoeren van een IRMA. 

In het kader van dit Onderzoek verzoek ik u mij de volgende informatie/documenten te ver-
strekken: 

L 

ziet kansen 



r  Een overzicht van alle algoritmes die De Dommel gebruikt bij de dienstverlening; 
r Alle documenten over de algoritmes waaronder handleiding, software, communicatie en e- 

mails. Daaronder wordt mede verstaan informatie over het gebruik en de werking van algo- 
ritmes en/of modellen; 
Alle informatie en communicatie (brieven, overzichten, notities, adviezen, telefoonnotities, 
e-mailberichten, correspondentie, (IAMA) rapportages) in welke vorm dan ook, omtrent im-
pact assessments bij het gebruik van algoritmes, indien het algoritme wordt ingezet om eva-
luatie van of beslissingen over mensen te maken. 

Het bovenstaande is een verzoek zoals bedoeld in artikel 4.1 eerste lid van de Wet open overheid 
('Woo'). 

Met verwijzing naar de termijn die is genoemd in artikel 4.4 eerste lid van de Woo, verzoek ik u mij 
de gevraagde informatie binnen vier weken na ontvangst van dit verzoek op te sturen. 

Indien u kosten in rekening brengt voor het maken van kopieën e.d., verzoek ik u mij hiervan vooraf 
op de hoogte te brengen per e-mail. 	 1  

Indien u voor de volledige afhandeling dit verzoek door moet sturen naar andere bestuursorganen of 
instanties, zou ik een schriftelijke kopie hiervan op prijs stellen. 

Met vriendelijke groet, 

mom 
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